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Symbolenlijst 

So materiaaldikte [mm] 

C karakteristieke spanning [N/mm2] 

n verstevigingsexponent [-] 

r (= rO.2) anisotropiefactor [-] 

Eo voordeformatie H 

R. ruwheidswaarde [pm] 

Hv hardheid Vickers [GPa] 

TUE - 3 - vakgroep WPA 
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Inleiding 
Op een aantal (8) plaatmaterialen met verschillende eigenschappen is de 
stirptrektest uitgevoerd. Met deze test wordt de wrijving onderzocht zoals deze 
optreedt in dieptrekgereedschappen ter plaatse van de matrijsradius. Details van 
het verloop van de test zijn verderop in dit verslag besproken. De tests zijn 
uitgevoerd bij verschillende wrijvingscondities: vier smeermiddelen (inclusief 
geen smering) en vier gereedschapscoatings (inclusief geen coating). 
V~~r het bepalen van de materiaalparameters is voor elk van deze materialen 
ook de trekproef in de drie walsrichtingen verricht. 

Materialen 
De gebruikte materialen zijn voorzien van de TUE code. (Voor gegevens van 
materialen 1 tIm 14 zie WPA rapporten 1112, 1171, 1194 en 1231.) 

Materiaal 15: 

Materiaal 16: 

Materiaal 17: 

Materiaal 19: 

Materiaal 20: 

Materiaal 21: 

Materiaal 22: 

Materiaal 23: 

TUE 

MCB, Staal onbekleed, Spd TUE, SO = 1.03 mm. 

Hoogovens, Staal 14 bekleed, Electrolitisch verzinkt 4p, 
so=0.75 mm., code 8818. 

Hoogovens, Staal 15 bekleed, Thermisch verzinkt 19p, 
so=0.81 mm., code 8807. 

Eurotechniek/Prelaq staal, Staal bekleed, met ultrasouple 
lack, deepdraw 18 my, DIN 50049-22, so=0.83 mm., code 
FPX Z100. 

Hunter Douglas, Aluminium onbekleed, So = 0.51 mm., code 
3103 M24. 

Hunter Douglas, Aluminium bekleed, met lak, so=0.55 mm., 
code 3103 M24. 

Hunter Douglas, Aluminium C4S onbekleed, so=0.6 mm., 
code H18 \ 48. 

Hunter Douglas, ALuminium C4S bekleed, met lak, so=0.65 
mm., code H18 \ 48. 

-4- vllkgroep WPA 
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De materiaalparameters van bovengenoemde materialen, bepaald door middel 
van de standaard (automatische) trekproef, zijn als voigt: 

I Mat: 15 o· 90° 45° 

C 480 490 525 

n 0.23 0.24 0.24 

r 1.76 2.20 1.19 

.0 0.001 0.004 0.002 

I Mat: 16 o· 90° 45· 

C 543 477 519 

n 0.284 0.199 0.229 

r 1.14 1.55 1.16 

.0 0.005 0.000 0.000 

I Mat: 17 o· 90° 45° 

C 518 521 534 

n 0.241 0.244 0.256 

r 1.42 1.97 1.51 

I .0 0.002 0.002 0.005 

I Mat: 19 D· 90° 45° 

C 489 479 489 

n 0.282 0.272 0.249 

r 2.07 2.37 1.60 

.0 0.000 0.000 0.000 

I Mat: 20 0° 90° 45° 

C 149\152 172\175. 200\184 

n 0.034\035 0.04\042 0.078\059 

r 1) 1) 1) 

.0 0.000 0.000 0.000 

TUE - 5 - vakgroep WPA 
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I Mat: 21 0° 90° 45° 

C 136\139 142\142 129\125 

n 0.037\037 0.03\034 0.017\018 

r 1) 1) 1) 

,0 0.000 0.000 0.000 

I Mat: 22 00 90° 45° 

C 237\227 231\252 223\228 

n 0.039\041 0.05\031 0.03\037 

r 1) 1) 1) 

,0 0.000 0.000 0.00 

I Mat: 23 00 90° 45° 

C 188\204 190\200 190\201 

n 0.034\08 0.04\041 0.04\058 

r 1) 1) 1) 

EO 0.000\010 0.000 0.00 

opmerking 1) 
Voor het berekenen van de anisotropie worden bij de automatische verwerking 
drie mogelijkheden geboden: 

- rO.1 = anisotropie in het gebied 0 < E < 0.1 
- rO•2 = anisotropie in het gebied 0 < E < 0.2 
- rgem = anisotropie in het gebied 0 < E < Emil)( 

De anisotropie-waarden van het materiaal van Hunter Douglas (nummers 20, 
21, 22 en 23; AI bekLeed en onbekleed) zijn onbetrouwbaar in verband met de 
lage n waarden die bij deze materialen optreden. (n AI 0). 
De waarden voor de anisotropie worden uit de meetgegevens berekend die om 
de 2 sec worden gemeten. De meting start bij een breedteafname van 2pm. De 
rekken zijn bij deze materialen z6 klein dat bij de automatische verwerking zeer 
kleine waarden op elkaar gedeeld worden. Samen met de rekenonnauwkeu
righeid die bij de verwerking optreedt levert dit een onbetrouwbaarheid in de 
berekende anisotropie voor kleine rekken. Bij de automatische verwerking zullen 
rO•1 en rO•2 ook worden berekend als de rek kleiner is dan 10 of 20%, terwijl de 
r gem onbetrouwbaar is. Er zijn voor deze materialen dan ook geen r-waarden 
vermeld. Bij de andere materialen is de rO.2 vermeld. De waarden voor de C, de n 
en de Eo zijn voor aile materialen in het gebied waarin de metingen zijn verricht 
een goede indicatie voor de werkelijke waarden. 

TUE - 6 - vekgroep WPA 
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Gereedschapgegevens (coating) 
De proeven zijn uitgevoerd met vier verschillende oppervlakken. Ten eerste met 
ongecoat gereedschapsstaal en vervolgens met drie verschillende coatings: 

coating 1: 

coating 2: 

coating 3: 

Smeermiddelen 

Titaannitride: TiN 
Laagdikte: 2.6 pm 
Hardheid (Hv, 7.5 gr.): 26 GPa. 

Titaan aluminium nitride: TiAIN 
Laagdikte: 2.3 pm 
Hardheid (Hv, 7.5 gr.): 24 GPa. 

Titaan carbonitride: TiCN 
Laagdikte 2.2 pm 
Hardheid (Hv, 7.5 gr.): 29 GPa. 

Aile materialen zijn gecombineerd met de smeermiddellen FINAROL, PLATINOL 
en LANOLINE. Voor elk materiaal is ook een experiment zonder smering uitge
voerd. 
Bij gebruik van een ander smeermiddel is steeds het gereedschap goed zuiver 
gemaakt om be"invloeding van de meting door smeermiddelresten te voorkomen. 

Striptrekproef 
Bij de striptrekproef worden metalen strips om een buigcylinder getrokken (in dit 
geval met een radius van 6 millimeter). Voor dit experiment is een speciaal 
gereedschap ontwikkeld, gemonteerd op een standaard universele trekbank, de 
Universal Hounsfield tensometer (zie figuur 1). 
Bij de proef wordt op de strip een bepaalde remkracht aangebracht. Deze 
remkracht, de horizontale trekkracht en de wrijvingskracht worden met behulp 
van piezo-elementen gemeten, en kunnen op de display die op de ladingsver
sterker is aangesloten worden afgelezen. Met behulp van de gemeten waarden 
kan de wrijvingscoefficient worden bepaald. Op de theoretische achtergrond en 
details van het gereedschap zal hier niet verder worden ingegaan, hiervoor 
wordt verwezen naar bijlage I en II en WPA rapport 1441. 

TUE - 7 - vakgroep WPA 
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remkrachtsignaal 

instelbouten 

Figuur 1: de strlptrekunit 

rem- 1"
Kracht I 

wr I j v I ngskracht 

strip 

wrijvingskrachtslgnaal 
/cl----7 

trekkracht 

De striptrekproef is voor elke materiaal/smeermiddel/gereedschapscoating 
combinatie enige malen herhaald voor verschillende remkrachten (in theorie is er 
geen afhankelijkheid van de remkracht). De meetwaarden zijn met behulp van 
een computerprogramma verwerkt (voor de berekeningsmethode en programma 
zie bijlage I en 11), waardoor voor elke gebruikte materiaal/smeermiddel/gereed
schapscoating combinatie een gemiddelde wrijvingscoefficient is te bepalen. 

Resultaten 
In tabel 1 en 2 en figuren 2 en 3 zijn de bepaalde wrijvingscoefficienten weerge
geven. In de tabellen en figuren geldt voor de smeringscondities dat f = finarol; 
p = platinol; I = lanoline; 9 = geen smering, en voor de materialen geldt dat het 
nummer in de grafiek overeen komt met de TUE-code. 

TUE - 8 - vakgroep WPA 
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tabel 1: wrijvingscoefficienten bij de striptrekproef (I) 

geen coating TiN coating 

[;;]1 f I p I I I g I f P I g 

15 0.156 0.163 0.165 0.365 0.195 0.150 0.183 0.487 

16 0.405 0.203 0.180 0.620 0.420 0.393 0.245 0.630 

17 0.320 0.260 0.180 0.325 0.303 0.203 0.405 

19 0.233 0.167 0.0933 0.0733 0.100 0.107 0.060 0.130 

20 0.328 0.228 0.297 0.577 0.225 0.265 0.260 0.640 

21 0.228 0.164 0.210 0.150 0.210 0.294 0.208 0.170 

22 0.280 0.210 0.280 0.355 0.233 0.198 0.240 0.290 

23 0.173 0.262 0.220 0.198 0.233 0.278 0.183 0.388 

tabel 2: wrijvingscoefficienten bij de striptrekproef (II) 

0 
~~ f 

15 * 

16 * 

17 * 

19 * 

20 * 

21 * 

22 * 

23 * 

opmerking 2) 

TUE 

TiAIN coating I TiCN coating 

P I g I f I p I I I g 

0.178 0.170 0.425 0.173 0.192 0.165 0.357 

0.435 0.235 0.550 0.420 0.378 0.260 0.495 

0.293 * 0.420 0.330 0.210 0.430 

* * * 0.205 0.187 0.035 0.140 

0.290 * 0.435 0.270 0.293 0.290 0.565 

0.273 * 0.213 0.258 0.293 0.248 0.267 

0.230 * 0.340 0.250 0.208 0.338 0.455 

0.270 * 0.287 0.286 0.320 0.190 0 .... ..,. v 

Van de met een * gemerkte combinaties is geen wrijvings
coefficient bekend. De reden hiervoor is het afslijten van de 
TiAIN coatinglaag na een aantal proeven. 

I 

- 9 - vakgroep WPA 
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Deze wrijvingscoefficienten kunnen gerangschikt worden in groepen wrijvings
coefficienten per smeermiddel. De volgende grafieken geven deze onderverde
ling weer (figuren 4, 5, 6 en 7). 

TUE 

WrijVingscoeffiCienten striptrekproef; smering flnarol 
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WrfjVingscoefflClenten strlptrekproef; smering lanoline 
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Bij bovenstaande figuren valt het volgende op: 

TUE 

Bij vergelijken blijken de wrijvingscoefficienten voor de gecoate gereed
schapsmaterialen en de niet gecoate gereedschapsmaterialen niet te ver
schillen. 
De wrijving blijkt bij gelakte materiaal 19 in aile gevallen zeer laag te zijn, 
de smering heeft hierop weinig invloed. 
Gelakte materialen geven in het algemeen een lagere wrijvingscoefficient 
dan blanke materialen. 
Verzinkte materialen hebben een hogere wrijvingscoefficient, aileen bij 
smering met lanoline is deze invloed niet merkbaar. 

- 13 - vakgroep WPA 
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Ruwheidsmetingen 
Bij elke materiaal/smeermiddel/coating combinatie is ook de ruwheid gemeten. 
V~~r het interpreteren van deze gegevens is het noodzakelijk de volgorde van de 
proeven te weten. De chronologische volgorde van de verrichte proeven is: 
platinol-geen smering-Ianoline-finarol. 
Bij elk smeermiddel is de chronologische volgorde betreffende de materialen 
weergegeven door de volgorde van de tabellen met gegevens. 
De ruwheden zijn gemeten met de Mitutoyo surftest-501 ruwheidsmeter in 
axiale richting op de nippel. De volgende waarden zijn gemeten: 

1. De ruwheid van de gereedschappen v66r aanvang van de proeven. 
2. Metingen bij smering met platinol; de ruwheid is zowel gemeten v66r het 

trekken van strips van een materiaal als erna. De meting die de ruwheid 
v66r de proef weergeeft is een meting gedaan op het deel van het 
gereedschap dat buiten het contactvlak met de strip Jigt. Deze geeft dus 
de ruwheid van het gepolijste gereedschap weer. De gereedschappen zijn 
gepolijst na een serie met hetzelfde smeermiddel. 

3. Metingen bij proeven zonder smering; de ruwheid is zowel gemeten v66r 
het trekken van strips van een materiaal als erna. De meting die de 
ruwheid v66r de proet weergeeft is een meting gedaan op het deel van 
het gereedschap dat buiten het contactvlak met de strip Jigt. 

4. Metingen bij smering met lanoline; de ruwheid is zowel gemeten v66r het 
trekken van strips van een materiaal als erna. De meting die de ruwheid 
v66r de proet weergeeft is een meting gedaan op het deel van het 
gereedschap dat buiten het contactvlak met de strip Jigt. 

5. Metingen bij smering met finarol; de ruwheid is zowel gemeten v66r het 
trekken van strips van een materiaal als erna. De meting die de ruwheid 
v66r de proef weergeeft is een meting gedaan op het deel van het 
gereedschap dat buiten het contactvlak met de strip ligt. 

6. De ruwheid van de materialen waaruit de strips zijn gemaakt (dus v66r de 
proeven). 

1. metingen van de ruwheid v66r aanvang van de proeven 

coating nummer coating ruwheid Ra in pm 

0 geen 0.36 

1 TiN 0.31 

2 TiAIN 0.30 

3 TiCN 0.46 

TUE - 14 - vakgroap WPA 
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2. metingen bij smering met platinol 

coating beginruwheid ruwheid na m.1 7 

0 0.33 0.27 

1 0.33 0.43 

2 0.36 0.34 

3 0.33 0.30 

coating beginruwheid ruwheid na m.1 5 

0 0.19 0.31 

1 0.29 0.36 

2 0.36 0.15 

3 0.31 0.27 

coating beginruwheid ruwheid na m.16 

0 0.27 0.26 

1 0.35 0.30 

2 0.29 0.28 

3 0.31 0.31 

coating beginruwheid ruwheid na m.21 

0 0.26 0.25 

1 0.32 0.35 

2 0.35 0.32 

3 0.33 0.31 

N.B. De ruwheid is de R. ruwheid, gemeten in pm. 

TUE - 15 - vakgroap WPA 
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coating beginruwheid ruwheid na m.22 

0 0.19 0.12 

1 0.26 0.29 

2 0.34 0.49 

3 0.30 0.28 

coating I beginruwheid ruwheid na m.20 

0 0.28 0.14 

1 0.34 0.37 

2 0.34 0.38 

3 0.32 0.32 

coating beginruwheid ruwheid na m.2"" 

0 0.19 0.21 

1 0.31 0.36 

2 0.32 0.33 

3 0.27 0.30 

3. metingen bij proeven zonder smering 

coating beginruwheid ruwheid na m.23 

0 0.13 0.16 

1 0.16 0.26 

2 0.29 0.40 

3 0.36 0.29 

N.B. De ruwheid is de R. ruwheid, gemeten in pm. 

TUE - 16 - vakgroep WPA 
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coating beginruwheid ruwheid na m.21 

0 0.12 0.12 

1 0.20 0.27 

2 0.29 0.34 

3 0.25 0.30 

coating beginruwheid ruwheid na m.20 

0 0.28 1.00 

1 0.39 1.01 

2 0.30 0.93 

3 0.34 0.75 

coating I beginruwheid I ruwheid na m.22 

0 0.14 1.90 

1 0.' , 0.55 

2 0.18 1.64 

3 0.23 1.62 

coating beginruwheid ruwheid na m.16 

0 0.'5 0.90 

1 0.29 0.89 

2 0.24 0.63 

3 0.27 0.56 

N.B. De ruwheid is de R. ruwheid, gemeten in pm. 

rUE - 17 - vakgroep WPA 
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coating beginruwheid ruwheid na m.15 

0 0.14 0.17 

1 0.28 0.30 

2 0.29 0.38 

3 0.26 0.27 

coating beginruwheid ruwheid na m.17 

0 0.08 -
1 0.08 2.64 

2 0.21 2.41 

3 0.26 1.03 

4. metingen bij smering met lanoline 

coating beginruwheid ruwheid na m.15 

0 0.26 0.23 

1 0.25 0.24 

2 0.27 0.33 

3 0.23 0.33 

coating beginruwheid ruwheid na m.16 

0 0.28 0.36 

1 - 0.31 

2 - -
3 - 0.27 

N.B. De ruwheid is de R. ruwheid, gemeten in pm. 
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coating beginruwheid ruwheid na m.17 

0 0.17 0.17 

1 0.31 0.18 

2 - -
3 0.29 0.32 

coating beginruwheid ruwheid na m.20 

0 0.10 0.06 

1 0.16 0.23 

2 - -
3 0.35 0.31 

coating beginruwheid ruwheid na m.21 

0 0.12 0.07 

1 0.19 0.26 

2 - -
3 0.33 0.26 

coating beginruwheid ruwheid na m.22 

0 0.26 0.26 

1 0.31 0.26 

2 - -
3 0.24 0.25 

N.B. De ruwheid is de Re ruwheid, gemeten in pm. 
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coating beginruwheid ruwheid na m.23 

0 0.26 0.34 

1 0.25 0.25 

2 - -
3 0.26 0.34 

5. metingen bij smering met finarol 

coating beg inruwheid ..!' heid na m.15 

0 0.10 0.23 

1 0.13 0.26 

2 - -
3 0.14 0.21 

coating beginruwheid fUVVlleid na m.16 

0 0.08 0.20 

1 0.14 0.26 

2 - -
3 0.15 0.27 

coating beginruwheid ruwheid na m.17 

0 0.23 1.18 

1 0.23 0.23 

2 - -
3 0.27 0.34 

N.B. De ruwheid is de R. ruwheid, gemeten in pm. 
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coating beginruwheid ruwheid na m.20 

0 0.32 0.34 

1 0.30 0.32 

2 - -
3 0.22 0.23 

coating beginruwheid ruwheid na m.21 

0 0.22 0.30 

1 0.32 0.32 

2 - -
3 0.23 0.23 

coating beginruwheid ruwheid na m.22 

0 0.12 0.17 

1 0.13 0.15 

2 - -
3 0.09 0.08 

coating beginruwheid ruwheid na m.23 

0 0.23 0.21 

1 0.31 0.21 

2 - -
3 0.22 0.22 

N.B. De ruwheid is de Re ruwheid, gemeten in pm. 
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6. ruwheid materiaal 19 

coating voor na 

0 0.25 0.10 

1 0.20 0.10 

3 0.10 0.10 

7. ruwheid van de stripmaterialen 

materiaal ruwheid R. in pm 

15 1.39 

16 1.11 

17 1.13 

20 0.50 

21 0.54 

22 0.39 

23 0.38 

De wrijvingscoeficienten kunnen worden uitgezet tegen de ruwheid om een 
mogelijk verband duidelijk te maken (figuren 8 tIm 16). 
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materlaal 17 
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materiaal 20 
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Conclusies 
Uit de experimenten valt het volgende te concluderen: 

ruE 

Er is geen merkbare invloed van gereedschapscoating op het wrijvingsge
drag. 
Bij normale smeringscondities is te verwachten dat de wrijvingscoefficient 
zal liggen tussen 0.15 en 0.35. 
Voor het verkrijgen van een lage wrijvingscoefficient kan in ongesmeerde 
toestand het beste gebruik worden gemaakt van gelakte materialen. 
Het gebruiken van verzinkte materialen moet worden vermeden bij slechte 
smering. Het beste resultaat geeft in dit geval het smeren met lanoline. 
Bij goede smeringscondities geeft blank staal een lage wrijving. 
Er is geen verband gebleken tussen de ruwheid Ra en de wrijvingscoef
ficient. Uit de theorie voigt dat de ruwheid Ra fysisch gezien niet de 
meest geschikte parameter is. Andere parameters die meer de vorm van 
het oppervlak of het gedeelte dragend oppervlak weergeven zullen 
wellicht wei een verband laten zien. Aangezien het hoofddoel van dit 
onderzoek niet bestond in het vinden van een relatie tussen ruwheid en 
wrijving is het duidelijk dat een mogelijke relatie moeilijk is aan te tonen, 
mede gezien de invloed van de ander parameters. 
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Bijlage I: Berekeningsmethode voor verwerking van de resultaten 

De methode voor het berekenen van de wrijvingscoefficient is uitgewerkt in 
WPA rapport 1441 (Sniekers, 1992) en gaat als voigt: 

Met behulp van de gemeten krachten is het nu 
mogelijk de wrijvingscoefficient te bepalen 

volgens de Coulomb of Amonton wet: '1:' = IlP 

De kracht Fo vermenigvuldigt met de arm D 
bepaalt het wrijvingsmoment dat de relatieve 
beweging van de strip langs de radius levert. 
Dit wrijvingsmoment is de sommatie van de 

bijdragen van de schuifspanningen '1:' op een 

radius R, over de breedte b van de strip, zie 
figuur 1.2. 

Als d it wordt uitgewerkt in een evenwichts-be
schouwing, wordt het volgende verkregen : 

JJJ2 

FaD = b R2 J '1:' (q» dq> 
o 

Maar omdat de verdeling van de schuifspannin
gen onbekend is, moet hiervoor een aanname 
gemaakt worden. Als een uniforme verdeling 

van '1:' wordt genomen, wordt de formule : 

FaD = bR2'1:''Jt/2 , of herschreven : 

met de definitie: Fw = 't'bR'Jt/2 

FaD 
voigt: F =-

w R 

TUE 

't' = 
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Figuur 1.1 : Het meten van de krachten 

p 

I. D---..J.1 

Figuur 1.2 : Momentenevenwicht 
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Naast de bepaling van de wrijvingskracht moet 
ook de contactkracht tussen de radius en de 
strip bepaald worden. Hiervoor moeten de hori
zontale en verticale krachtenevenwichten op de 
strip opgesteld worden. Deze zijn : 

Ell = 0 Fp = FcSino:+FwCOSO: 

FoD 
Fp - --COSo: 

R of herschreven : Fe = ------
sino: 

waar-

striptrekproef 

Figuur 1.3 : Krachlm wer1rend op de strip 

in 0: numeriek bepaald moet worden uit: F pcoso: _ Fspsino: _ F oD =0 
R 

Ten slotte kan dan de gemiddelde .... -waarde berekend worden met: J.1 

De theoretische waarde F p is bij de metingen uit dit verslag de (horizontale) 
trekkracht genoemd, de waarde Fap (verticale) remkracht en de waarde Fo 
wrijvingskracht. Deze krachten betreffen dan de door de drie opnemers geregis
treerde krachten. 
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PROGRAM mu _ bepaling; 

USES 
funl*l8l; 

VAR 

Bijlage II: Programma 

F_O, F_Bp, F Jl, R. 0, b, mu, tau, pres, F_w, F_c: REAl; 

FUNCTION equilibrium( alf. : REAL I : REAL; 

BEGIN 
equilibrium:== FJl· COllI .at.,- F_bp" sin (alfa 1- F_O"DIR; 

END; 

VAR 
fail : INTEGER; 
alf. : REAL; 

BEGIN 
b:= 30; 
0:== 40; 

alfa := pi/4; 
zeroinabl equnibrium. .ata. O. pi/2. 0,0001. 0.0001. fail ); 
IF fail = , THEN writeln(' Cannot find • zero point'l 
aSE BEGIN 

F c : .. ( F P - F W*COIIlalfal 1/(8inlalfall; 
,;. : '" F W I F -c; 
tau :... F W II b • R • Pi/2 I; 
pres: = F-::'c I ( b * R • Pi/2 I; 

writaln('FJl = ',F_p:6:11; 
writalnl'F bp .. " F bp:6:1); 
writaln('(o .. ', ('0:6:11; 
writeln('R .. ', R:6:11: 

writeln('F c ,"', F c:6: 11: 
writaln('(w '" '.F_w:6:1I; 
writalnl'alfa ',alfa:6:41: 
writalnl'mu ",' .mu:6:41: 
writalnl'p .. ',pres:6:41; 
writalnl'tau '" ',tau:6:41: 

END; 
END, 

etriptrekproef 

Dit programma, werkend onder turbopascal 6.0, maakt gebruikt van de UNIT funcanal. 
In deze unit is de functie ZEROINAB opgenomen, welke gebruikt wordt ter bepaling van 
bet nulpunt. Deze unit is onderdeel van de RSNUMLm. 
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